บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั เรื องความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ดําเนิ นการโดยมีวตั ถุประสงค์ทีสําคัญ
5 ประการ ประการแรก เพือตี ความเรื องศิ ลปะ วัฒนธรรมร่ วมสมัย วัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ น และ
ชุ มชน ท้องถินดั*งเดิม ประการทีสอง เพือการเชื อมโยงคําว่า “ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาในวิถีโลกาภิวตั น์”
ประการที สาม เพือศึ ก ษาความสับ สนในขอบเขตระหว่างศิ ล ปะ เซ็ ก ส์ อนาจาร ความงาม สิ ทธิ ส่วนบุ คคล
ประการทีสี เพือศึ กษาบทบาทของเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยและ ประการสุ ดท้าย เพือศึกษาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ ทางด้านวัฒนธรรม
สําหรับวิธีการศึกษาใช้การจัดเวทีเสวนาแลกเปลียน เป็ นวิธีการหลักในการศึกษา โดยกลุ่มเป้ าหมายคือ
กลุ่มผูส้ ร้างวาทกรรม อาทิ ศิลปิ น นักเขียน เป็ นต้น และกลุ่มผูเ้ สพวาทกรรม อาทิ ประชาชนทัวไป เยาวชน เป็ น
ต้น รวมทั*งกลุ่มนักวิชาการ และผูท้ รงคุ ณวุฒิ นอกจากนี* ยงั มีวิธีการอืนๆ ใช้ประกอบ อาทิ การเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร วิธีการ Focus Group Discussion เวทีโลกCyber ซึ งเป็ นวิธีการ Post ประเด็นปั ญหาผ่าน Internet เพือให้
ผูค้ นทัวไปร่ วมสนทนาแลกเปลียน เป็ นต้น
งานวิจยั ชิ* นนี* ได้ช* ี ว่างานวิจยั วัฒนธรรมในบริ บทปั จจุบนั นี* อยู่ในบริ บทใหม่เป็ นพื*นทีใหม่โดยสิ* นเชิ ง
พื* น ที ใหม่ เ หล่ า นี* ควรเพิ มการตระหนัก รู ้ ใ หม่ ต้อ งเข้า ใจมิ ติ ใ หม่ ๆ ที เกิ ด ขึ* น โจทย์ภ ายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ท าง
วัฒนธรรมทีเราเผชิ ญจึงเป็ นโจทย์ใหม่ การเพ่งมองให้เห็ นถึ งมิติใหม่ส่วนหนึ งก็เพือสามารถแสวงหาโอกาส
ใหม่ๆในการแก้ไข อย่างไรก็ดีตอ้ งเข้าใจด้วยว่าโอกาสใหม่น* ี ก็มีความเสี ยงควบตามมาด้วย หากเรายังติดยึดใน
กรอบเดิมก็ยงั จะทําให้นโยบายด้านวัฒนธรรมไม่มีพลัง และขาดการใส่ ใจในการสร้างแนวร่ วมในการแก้ปัญหา
ได้ การมองในกรอบใหม่หมายความถึงว่า เราจะต้องเห็นบทบาทของ Actor ใหม่ๆ ด้วย
1. การตีความเรื องศิลปะ วัฒนธรรมร่ วมสมัย วัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิน และชุมชน
ท้องถินดั*งเดิม
“ศิลปะ” เป็ นการแสดงออกของมนุ ษย์ในการสร้างสรรค์งาน โดยผลงานทีมนุ ษย์สร้างสรรค์ข* ึนนั*น ได้
กลายเป็ นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ( cultural heritage ) ทีลํ*าค่าของสังคมมนุ ษย์ ศิลปะ มิได้แยกขาดออกจาก
สังคมและวัฒนธรรม แต่เป็ นส่ วนหนึงของชีวติ ทางวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์
“วัฒนธรรมร่ วมสมัย”
1. เกิ ดขึ* นภายใต้โลกของความทันสมัยเป็ นปริ มณฑลที เต็ม ไปด้วยวัฒนธรรมที มี ชีวิต เป็ นเสมื อน
กระแสหรื อพลัง ที เรามองไม่เห็ น แต่รู้สึก ได้ บริ โภคได้ และใช้ชีวิตส่ วนใหญ่ใ นขณะที เราตื นนอน ทํา งาน
พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั*งกิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจําวัน
2. มิติของเวลาในท่ามกลางโลกาภิวตั น์ปัจจุบนั เป็ นวัฒนธรรมทีสร้างสรรค์แบบข้ามแดน ข้ามประเทศ
ข้ามชุ มชน อยู่คนละทีละทางก็ยงั สามารถสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมต่างแดนได้ วัฒนธรรมข้ามยุคข้ามสมัย เช่ น
เรื องราวในอดีตนับพันปี ก็ยงั สามารถจะมามีความสําคัญได้ในยุคสมัยปั จจุบนั

“วัฒนธรรมชาติ” เป็ นวัฒนธรรมทีสะท้อนถึงตัวแทนทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ งมีท* งั ความเป็ น
หนึงเดียว และความหลากหลาย ดังนี*
1. เน้นวัฒนธรรมคนไทยภาคกลาง/กรุ งเทพฯ ซึ งเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรม ตามนิ ยามแบบรัฐเป็ นผู ้
กําหนดเป็ นวัฒนธรรมมาตรฐานแบบเดียว
2. เป็ นวัฒนธรรมผูค้ นกลุ่มต่างๆทีมีชีวิตอยูใ่ นพื*นทีเรี ยกว่าประเทศไทย มีความสํานึ กของผูค้ นในกลุ่ม
ทีมีความสัมพันธ์กนั เป็ นพิเศษกว่าคนอืนๆ เป็ นวัฒนธรรมมีความเป็ นพหุ ลกั ษณ์ มีความหลากหลายด้วยกลุ่ม
ชาติพนั ธ์ต่างๆ
“วัฒนธรรมท้องถิน”
เป็ นวัฒนธรรมหลายชนชั*น มิใช่ชนชั*นใดชนชั*นหนึ ง มีคุณค่าทางศีลธรรม มีค่าทางจิตวิญญาณสําหรับ
คนไทย มี ค วามสํา คัญเพราะเป็ นสิ งมี คุณ ค่ า เป็ นคุ ณ ค่ า ทางใจ กระทบส่ วนที ลึ ก สุ ดของความรู ้ สึก นํา ไปสู่
เอกลัก ษณ์ และการรวมกลุ่ ม ซึ งมี ผ ลต่ อการพัฒนาท้องถิ น การพัฒนาประชาธิ ป ไตย และความสํา คัญของ
ประชาชน มีตน้ ทุนทีเป็ นตัวของตนเอง
“ชุมชนท้องถินดั*งเดิม”
เป็ นกลุ่ ม คนที อยู่ร่ว มกันเป็ นสั ง คมอาศัย อยู่ใ นอาณาบริ เวณเดี ย วกันและสื บ ทอดระบบวัฒนธรรม
ร่ วมกัน มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาอันยาวนาน บางกรณี ยอ่ มเก่าแก่กว่าช่วงทีถูกประกาศเป็ นเขตอนุรักษ์
2. การเชือมโยงคําว่า “ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาในวิถีโลกาภิวตั น์”
การมองความเชื อมโยงของศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและศาสนาในยุ ค โลกาภิ ว ตั น์ จ ํา ต้อ งมองบริ บ ทที
เปลียนแปลงไปโดยเฉพาะกระแสตลาดโลก กระแสการเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั*งบทบาทภาครัฐที
เปลี ยนแปลงไปไม่ใช่การมองอย่างรู ปแบบทีตายตัว เปลี ยนแปลงไม่ได้ และต้องมองให้เห็นถึ งหัวใจคือระบบ
คุ ณค่า หรื อค่านิ ยม ให้พน้ ไปจากรู ปแบบภายนอก ให้เห็ นความลึ กซึ* ง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ความเชือมโยงกับภูมิปัญญาของมนุษย์ เพราะวัฒนธรรมเป็ นกระบวนการของพัฒนาการหรื อความก้าวหน้าทาง
ภูมิปัญญา จิ ตวิญญาณและสุ นทรี ยภาพของมนุ ษย์ ทีต้องมี การปรับตัว เปลี ยนแปลง ให้สอดคล้องกับยุคสมัย
และต้องมีการพัฒนาอย่างสมดุล ให้เกิดเป็ นความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมจากภายในจิตใจ ขยายไปความร่ วมมือ
กันของชุ มชน ทีมีความหลากหลาย และขยายสู่ สังคมทีใหญ่ข* ึน โดยการพิจารณาศาสนาและศิลปะ วัฒนธรรม
ในบริ บทใหน จึงไม่จาํ เป็ นต้องตัดขาดจากวัฒนธรรมภายนอก หรื อเห็ นวัฒนธรรมทีแตกต่างเป็ นผูร้ ้ าย ความ
เชื อมโยงของศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนาในยุคโลกาภิวตั น์จึงเป็ นไปไม่ใช่เพือประโยชน์เฉพาะตนตามระบบ
ตลาดอย่างฉาบฉวย หากเป็ นไปเพือความสงบสุ ข สมานฉันท์ร่วมกันของสังคม
3. ขอบเขตหรื อเส้นแบ่งระหว่างศิลปะ เซ็กส์ อนาจาร ความงาม สิ ทธิ ส่วนบุคคล
หากพิจารณาในเรื องขอบเขตหรื อเส้นแบ่งระหว่างศิลปะ เซ็กส์ อนาจาร ความงาม และสิ ทธิ ส่วนบุคคล
นั*น คงต้องมองในประเด็นเรื อง “พื*นที ” กล่ าวคื อ ต้องมองว่าการกระทํานั*นอยู่ในพื* นที สาธารณะ (Public
Sphere)หรื อพื*นทีส่ วนตัว(Private Sphere) อีกทั*งต้องมองการให้ความหมายของพฤติกรรมใดๆ ว่า “เหมาะสม”

หรื อ “ไม่เหมาะสม” ซึ งวัฒนธรรมของสังคมได้มีอิทธิ พลในการกําหนดความหมายดังกล่าว แต่ก่อนรัฐเป็ นผูม้ ี
บทบาทตัดสิ น ต่ อมาระบบตลาดมี บ ทบาทแต่ถ้า เป็ นเช่ นนี* ก็ สับสนเพราะเลอะเทอะไม่รู้จกั คุ ณ ค่า สุ นทรี ย ะ
บทบาทของภาคประชาคมในการกําหนดเส้นแบ่งเหล่านี* จึงต้องส่ งเสริ มให้มากขึ*นควบคู่ไปกับภาครัฐและภาค
ตลาด
4.บทบาทของเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย
เยาวชน หรื อวัย รุ่ นปั จจุ บนั มี พลัง ในการสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ แต่ ขาดแคลนโอกาสและพื*นที ในการ
แสดงออกอย่างมาก พื*นทีทีมีให้วยั รุ่ นในปั จจุบนั มีค่อนข้างจํากัด ซึ งทําให้บทบาทของวัยรุ่ นนั*นมีอย่างจํากัดไป
ด้วย เช่นการประกวดร้องเพลง การเล่นกีฬา การประกวดหนุ่มสาวหน้าตาดี หรื อหากเป็ นในทางวิชาการก็จะมี
พื*นทีให้เฉพาะ “เด็กเรี ยนเก่ง” เท่านั*น เช่นเยาวชนทีชนะการแข่งฟิ สิ กส์ โอลิ มปิ กเป็ นต้น ในขณะทีวัยรุ่ นบาง
กลุ่มซึ งมีความปรารถนาดีทาํ ประโยชน์ให้แก่สังคมกลับไม่ได้รับการส่ งเสริ มมากนัก ทําให้วยั รุ่ นกลุ่มทีมีความ
เด่ นในด้า นอื นๆ ไม่ส ามารถแสดงบทบาท หรื อความสามารถที ตนเองมี ออกมาได้เต็มที เพราะไม่ มนใจว่
ั
า
ความสามารถ หรื อ บทบาทของตนเป็ นสิ งที ดี ห รื อ มี ป ระโยชน์ ห รื อ ไม่ ดัง นั*น บทบาทของเยาวชนด้า น
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยจึงจําเป็ นต้องได้รับการใส่ ใจจากสังคม ดังนี*
1) เปิ ดโอกาสและพื*นทีให้กบั วัยรุ่ น เช่นพื*นทีในการทีวัยรุ่ นจะใช้ทาํ กิ จกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายมาก หรื อพื*นทีทีมีความเงียบสงบพอทีวัยรุ่ นในกรุ งเทพจะนังพูดคุยกันได้ในกรุ งเทพ เพือว่ากิ จกรรม
ยามว่างของคนกลุ่มนี*จะได้ไม่เป็ นเพียงแค่การเดินเล่นตามสยามสแควร์ เท่านั*น
2) มีการชี*ทิศทางให้กบั วัยรุ่ นโดยเปิ ดโอกาสให้วยั รุ่ นได้กาํ หนดทิศทางของตัวเองด้วย เพราะบ่อยครั*งที
วัยรุ่ นมีความคิดทีจะทําสิ งดีๆ แต่ไม่รู้วา่ จะเริ มต้นสร้างสิ งเหล่านั*นได้อย่างไร
3) มี ก ลุ่ ม ที คิ ดตรงกัน เพราะสําหรั บวัย รุ่ นเองแล้ว สิ งที สํา คัญอย่า งมากคื อการมี เพื อนร่ วมแบ่ง ปั น
ความคิด เห็นได้จากในการเสวนาแต่ละครั*ง หากมีผรู ้ ่ วมพูดคุยและเข้าใจประเด็นปั ญหาของวัยรุ่ นแล้ว คนกลุ่ม
นี* จะสามารถเล่าเรื องของตนเองออกมาได้มากมาย (ซึ งอาจเกิ ดจากแต่เดิ มไม่มีผรู ้ ับฟั งความอึดอัดคับข้องใจที
วัยรุ่ นมีก็เป็ นได้) นอกจากนี*ยงั มีการพูดถึงทางออกของปั ญหาต่างๆ ซึ งหากมีการสังเคราะห์ประเด็นออกมาแล้ว
ก็อาจเป็ นการร่ วมแก้ไขปั ญหาต่างๆ โดยผูท้ ีเข้าใจปั ญหาอย่างแท้จริ งได้
4) การส่ งเสริ มการสร้ างศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยของวัยรุ่ นนั*น ลําพังแต่การดําเนิ นการกับวัยรุ่ นผูเ้ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ควรต้องสร้างวัฒนธรรมของการมีใจกว้าง เปิ ดรับ และไม่ด่วนตัดสิ น
ให้แก่คนทีเป็ นผูใ้ หญ่ดว้ ยเช่นกัน มิฉะนั*น ปั ญหาทีเกิดจากการนําบรรทัดฐานของคนรุ่ นผูใ้ หญ่มาตัดสิ นวัยรุ่ นก็
อาจเกิดขึ*นอย่างไม่รู้จบ
5.ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ ทางด้านวัฒนธรรมในกระแสธารโลกาภิวตั น์
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในปั จจุบนั นั*นมิ ใช่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั*งอยู่ลอยๆ ใน
สู ญญากาศ แต่เป็ นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกทุนนิ ยม ดังนั*นยุทธศาสตร์ ทางด้านวัฒนธรรม ตอนนี*
เผชิ ญกับ ความยุ่ง ยากยิง เบื* องต้นต้องยอมรั บและทําความเข้า ใจต่ อบทบาทใหม่ ข องเศรษฐกิ จบนฐานของ

วัฒนธรรม(culture economy) ซึ งเป็ นมิติใหม่ทีสําคัญ ประการต่อไปจะเสนอโจทย์ทางวัฒนธรรมอย่างไรให้คน
รู ้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่ วมได้ เพราะคนทุกคนคือพลเมือง มิใช่เพียงแค่ผบู ้ ริ โภค คนทุกคนเป็ นพลเมืองและพล
โลก มีความสามารถในการวิพากษ์วจิ ารณ์ มีความสามารถในการทักท้วงหากมันไม่ดี
ยุทธศาสตร์ สําคัญ สําหรั บการสร้ างความหลากหลายทางวัฒนธรรมร่ วมสมัยภายใต้บริ บททุ นนิ ยม
โลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั นี* คือ ทําอย่างไรจึงจะเสริ มความเข้มแข็งให้แก่ภาคชุ มชน กลุ่มวัฒนธรรมชายขอบ หรื อ
วัฒนธรรมย่อย และศิลปิ นผูส้ ร้ างสรรค์งาน ให้มีพลังในการต่อรองความหมายทางวัฒนธรรม สามารถเข้าถึ ง
หรื อเป็ นเจ้าของช่องทางสื อสารสาธารณะ อันนําไปสู่ การขยายพื*นทีทางความคิดและสังคม ดังข้อเสนอทีเป็ น
รู ปธรรมจากวงเสวนา เรื องอุตสาหกรรมบันเทิงกับการสานและสร้างศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ดังนี*
1. ยุทธศาสตร์ เชิงนโยบาย เช่น มีนโยบายผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื อมวลชน ลดการ
ครอบงํา ผูกขาด หรื อกําหนดทิศทางด้วยระบบธุ รกิจผูกขาด เช่น มาตรการห้ามเป็ นเจ้าของข้ามสื อ
2. ยุทธศาสตร์ ดา้ นพื*นทีการแสดงออกและการสื อสาร เช่น ให้ความสําคัญกับสื อชุ มชน เช่น วิทยุชุมชน
เพือเป็ นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมท้องถิน
3. ยุทธศาสตร์ ทางความรู ้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและรสนิ ยมใน
การเสพศิลปะของสังคมไทย เพือลดช่องว่างหรื อเชื อมโยงระหว่างผูเ้ สพกับผูส้ ร้าง ให้รสนิ ยมผูช้ มกับศิลปะไป
ด้วยกัน ซึ งควรจะเริ มตั*งแต่การศึกษาวิชาศิลปะในโรงเรี ยน มิใช่ให้คุณค่าว่าถ้าสร้างสรรค์งานได้เหมือนต้นแบบ
จึงจะถือเป็ นงานศิลปะทีดี รวมทั*งจัดให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทัศนศึกษา หรื อเสพงานศิลปะเป็ นประจํา
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่การเน้นให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมในการสร้างโอกาสทีเท่าเทียมกันของ
คนในสังคมยังคงเป็ นความจําเป็ นหลัก ควรมีการส่ งเสริ มให้มีช่องของการไหลเวียนสื อวัฒนธรรม การส่ งเสริ ม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่า นงานสร้ า งสรรค์อิส ระมี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิง การที จะยอมรั บ ในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมทีเราเห็นว่าจะเป็ นสิ งทีส่ งเสริ มประชาสังคมทีแท้จริ งจึงยังเป็ นทีต้องให้บทบาทต่องาน
สื อสร้างสรรค์อิสระ ทีสร้างพื*นทีทางวัฒนธรรมทีต่างออกไป รวมทั*งสร้างเครื องมือในการปฏิบตั ิการของสื อที
ต่างกันออกไปด้วย

